ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki
wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości, zainteresowań,
uzdolnień i umiejętności z uwzględnieniem misji szkoły.
Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:
1. Realizacja zadań wychowawczo – opiekuńczych szkoły.
2. Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej
i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
3. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków
właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiedniego zachowania się w szkole,
domu, środowisku lokalnym).
4. Kształtowanie u uczniów nawyków efektywnego wykorzystywania czasu wolnego,
wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy.
5. Kształtowanie postawy szacunku do wartości patriotycznych, kultury, tradycji
i obyczajów.
6. Rozwijanie i kształtowanie u wychowanków zdolności i zainteresowań.
7. Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie.
8. Rozwijanie zainteresowania przyrodą i ochroną środowiska.
9. Kształtowanie zachowań sprzyjających bezpieczeństwu uczniów.
10. Kształtowanie postaw i zachowań sprzyjających zdrowiu uczniów.
11. Współpraca z rodzicami, nauczycielami, wychowawcami klas, a także pedagogiem
szkolnym w rozwiązywania trudności wychowawczych.

STYCZEŃ

Data
01– 04. IX

Temat tygodnia
1. Poznajemy się..Poznajemy zasady obowiązujące na świetlicy szkolnej.

07 – 11. IX

2. Wspomnienia z wakacji. Bezpieczna droga do i ze szkoły.

14 – 18. IX
21 – 25. IX

3. Zmiany w przyrodzie jesień.
4.Zabrze - moje miasto.

05 –09.X

PAŹDZIERNIK

28.IX – 02.X

5.Plony z sadu i ogrodu.
6. Opieka nad zwierzętami.

12 – 16.X

7.Wartości w życiu człowieka. Dzień Nauczyciela.

19 – 23.X

8. Moja ulubiona książka, mój ulubiony bohater książkowy. Szkolny konkurs plastyczny.

26 – 30. X

9. Nasza rodzina, nasze korzenie.

02 –06. XI

10. Poznajemy nasz kraj. Polska w legendach. Święto Niepodległości.

09 – 13.XI
16 – 20. XI

11. Uczymy się dobrych manier czyli z kulturą na „Ty”.
12. Przygotowanie prac do kiermaszu świątecznego.

23 – 27. XI

13. Andrzejki – obrzędy, tradycje.

30.XI –4. XII

14. Dzień Górnika. Opowiadanie o św. Mikołaju

07 – 11. XII

15. Zmiany w przyrodzie - zima.

14 – 22.XII

16.Boże Narodzenie.

GRUDZIE
Ń

GRUDZIE
Ń

LISTOPAD

PAŹDZIERNIK

WRZESIEŃ

Miesiąc

04 – 08. I

17. Nowy Rok – nowe wyzwania.

11 –15.I

18. Sport, ruch i właściwe odżywianie.

18– 22.I

19.Muzyka łagodzi obyczaje.

25 – 29. I

20.W co się bawić? - zabawy dobre i złe. Bezpieczne ferie.

21.Twórczość plastyczna dziecka.
22.Wyścig do szóstek. Zabawy słowem.
KWIECIE
Ń

23. Mój kolega, mój przyjaciel.

KWIECIE
Ń

1 -5. III
MARZEC

LU
TY
MARZEC
KWIECIE
Ń
MAJ
CZERWIEC

15 – 19.II
22 – 26. II
8 – 12. III

24. Pierwsze zwiastuny wiosny.

15 – 19. III

25.Przyroda wokół nas. Szkolny konkurs plastyczny.

22 – 31. III

26 . Święta Wielkanocne.

07 – 09.IV

27. Baju, baju... – poznajemy różne bajki.

12 – 16.IV

28. Media w naszym życiu. Szkolny konkurs plastyczny.

19 – 23. IV

29. Ziemia naszą planetą.

26 – 30. IV

30.Poznajemy różne zawody, czyli kim będę, gdy dorosnę?

4– 7.V

31. Tydzień europejski.

10 –14. V

32. Maj pełen kolorów.

17 – 21.V

33. Majówka świetlicowa.

24 – 28. V

34. Dzień Matki i Ojca.

31.IV– 04. VI

35. Dzień Dziecka. Dzień Sportu. Gry i zabawy ruchowe.

7 – 11. VI

36.Podróże kształcą, sposoby podróżowania.

14 – 18. VI

37. Zmiany w przyrodzie – lato.

21 - 25.VI

38. Zbliżają się wakacje. Bezpieczne wakacje.

(10 – 14.II)

(21 – 25. I)

(30.III – 1.IV)

21.1. Poznajemy zwyczaje karnawałowe. Prace plastyczno –
techniczne: „Maski karnawałowe”.
21.2. Poznajemy różne tańce i zabawy karnawałowe.
21.3. Zabawy integracyjne i ruchowe.
21.4. Poznajemy historię Świętego Walentego.
Robimy walentynki i upominki dla naszych najbliższych.
21.5. Projekcja bajek związanych z tematem tygodnia.

21.Zwyczaje
karnawałowe.
Walentynki sztuka
obdarowywania
prezentami.

20. Dzień Babci, Dzień
dziadka.
Zwyczaje karnawałowe.

29. Święta
Wielkanocne.

7.Wkręgu przyjaciół Kubusia
Puchatka. Szkolny konkurs
plastyczny.

20.1.Pogadanka n/t roli babci i dziadka w rodzinie. Prace plastyczne „Drobny upominek
dla Babci i Dziadka”.
20.2. Wykonanie portretu Babci i Dziadka.
20.3. Poznajemy zwyczaje karnawałowe. Prace plastyczno – techniczne: „Maski
karnawałowe”.
20.4. Poznajemy różne tańce i zabawy karnawałowe.
20.5. Zabawy integracyjne. Projekcja filmu

29.1. Poznajemy zwyczaje i obrzędy wielkanocne.
Kolorowanie prac o tematyce wielkanocnej.
29.3.Wykonanie kartek świątecznych oraz innych prac plastyczno –
techniczne: „Witraże Wielkanocne”.
29.4.Czytanie bajek o tematyce wielkanocnej.
29.5.Wykonanie prac plastycznych: „Koszyk Wielkanocny”, „Pisanki
Wielkanocne”.
29.6.Wykonanie prac plastycznych: „Baranek Wielkanocny”,
„Zajączek wielkanocny”, itp.
29.7.Projekcja bajek o tematyce wielkanocnej.
29.8.Wykonanie kurczaczków, pisanek, koszyczka - święconki z
plasteliny. Składanie życzeń

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Wykonanie prac na konkurs.
Projekcja filmu związana z tematem tygodnia. Wykonanie prac na konkurs.
.Wykonanie prac na konkurs.
Wykonanie prac na konkurs.
Wykonanie
prac
plastycznych
z
Kubusiem
Puchatkiem
i jego przyjaciółmi. (Rysunek własny do czytanego tekstu). Wykonanie prac na konkurs.

Tłusty czwartek - słodki poczęstunek.

. Poznajemy historię Świętego Walentego.
Robimy walentynki i upominki dla naszych najbliższych.
21.5. Projekcja bajek związanych z tematem tygodnia.

31. Maj pełen
kolorów.

(29. IV– 3. V)

(7. – 10. I.)

31.1. Majowe kolory: zieleń, żółty, biały, niebieski – gry i zabawy
towarzyskie.
31.2.Zzabawa kolorami – praca z użyciem farb. Zagadki i rebusy
wiosenne.
31.3.Kolorowanie kolorowanek. Zabawy ruchowe.

18. Baju, baju... – 18.1.Czytanie ulubionych baśni i bajek wychowanków świetlicy.
poznajemy
różne
Poznanie pisarzy i poetów literatury dziecięcej.
bajki.
18.2. Bajki z morałem – bajki terapeutyczne.
18.3. Słuchanie piosenek z filmowych bajek.
18.4. Prace plastyczne: „Ulubiona postać z bajki”, „Ilustracje do
czytanej bajki”. Projekcja bajek.

3. Sprzątanie świata.
Ratujmy przyrodę...
(oszczędzamy energie
i wodę)

3.1.„Jak mogę ratować przyrodę?” Pogadanka na temat segregacji odpadów.
3.2.Rozmowy na temat: Jak oszczędzać energię i wodę? („Kilka słów o
ochronie wód”).
3.3.Kolorowanie kolorowanek o tematyce ekologicznej.
3.4.Oszczędzamy pieniądze – wykonanie skarbonki.
3.5.Prace plastyczne związane z tematem tygodnia.

23 Twórczość plastyczna dziecka. 23.1.Poznajemy różne techniki plastyczne jak malarstwo czy rysunek.
23.2.Malowanie palcami. Rozwijanie i kształtowanie twórczości plastycznej dziecka.
23.3.Wykonanie prac plastycznych z plasteliny.
23.4.Wykonywanie prac techniką origami.
23.5.Wycinanki z kolorowego papieru.

(13 – 17. II)

23.
Sztuka
obdarowywania
prezentami
–
Walentynki.
Moja
ulubiona książka, mój
ulubiony
bohater
książkowy.

23.1.Poznajemy historię Świętego Walentego. Robimy walentynki i
upominki dla naszych najbliższych.
23.2.Projekcja bajek związanych z tematem tygodnia.
23.3.Ogłoszenie szkolnego konkursu plastycznego „Mój ulubiony
bohater książkowy”. Wykonywanie prac plastycznych na
konkurs.
23.4.Czytanie fragmentów ulubionych książek wychowanków.
Zachęcanie uczniów do czytania. Wykonanie ilustracji do
czytanego fragmentu książki. Wykonywanie prac plastycznych
na konkurs.
23.5. Wykonywanie prac plastycznych na konkurs.

29. Święta
Wielkanocne.

29.1.
29.2.
29.3.

Poznajemy zwyczaje i obrzędy wielkanocne.
Kolorowanie prac o tematyce wielkanocnej.
Wykonanie kartek świątecznych oraz innych prac
plastyczno – techniczne: „Witraże Wielkanocne”.
29.4. Czytanie bajek o tematyce wielkanocnej.
29.5. Wykonanie
prac
plastycznych:
„Koszyk
Wielkanocny”, „Pisanki Wielkanocne”.
29.6. Wykonanie
prac
plastycznych:
„Baranek
Wielkanocny”, „Zajączek wielkanocny”, itp.
29.7. Projekcja bajek o tematyce wielkanocnej.
29.8. Wykonanie kurczaczków, pisanek, koszyczka święconki z plasteliny. Składanie życzeń.

